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Algemene mededelingen 
Sinterklaasfeest – eten en drinken voor de kleine pauze 
Vrijdag 4 december krijgen alle kinderen iets lekkers te eten en te drinken 
in de pauze van 10.00 uur. Voor deze pauze hoeven zij dus niets mee te 
nemen van huis. Wel brood en drinken voor de lunchpauze meegeven 
a.u.b. 
 
Sinterklaas op school 
Sinterklaas komt morgen, vrijdag 4 december de kinderen bezoeken. Door 
de coronamaatregelen helaas geen grootste aankomst. De nadruk zal 
vooral in de onderbouw liggen. De kinderen zijn net als anders om 14.00 
uur vrij. 
 
Kerst op de Meerpaal 
Dit schooljaar was weer een kerstmusical gepland. In het dorpshuis had er 
weer een grote voorstelling moeten plaatsvinden. Helaas heeft de 
overheid ook hier om begrijpelijke wijze een stokje voor gestoken. Dit 
schooljaar geen kerstmusical. Toch willen we met de kinderen in de school 
kerstvieren. Dit doen we op vrijdag 18 december. Elke groep gaat iets voor 
de andere kinderen opvoeren of zingen. Daarna gaan we om 12.00 uur in 
de klas eten. We doen dit schooljaar geen beroep op ouders. Het eten 
wordt op andere wijze verzorgd. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij en 
daarna begint de kerstvakantie. Of de kerstvakantie langer gaat duren, is 
nog niet bekend. We gaan er van uit dat er voor de basisscholen geen 
veranderingen zijn gepland. We horen hier meer over op de 
persconferentie van dinsdag 8 december a.s. 
 
Het vijf gelijke dagenmodel 
In samenspraak met de MR is besloten om dit schooljaar in ieder geval 
zeker door te gaan met de schooltijden die we nu hebben.  
               
Nieuws van de Kibeokindjes 
Wat is het gezellig met de Sinterklaasversiering in onze groep! 
We hebben een heuse schoorsteen, waar al heel veel schoentjes van onze 
kindjes bij staan. En we hopen dat de pieten er deze week wat lekkers in 
zullen doen. 
We hebben zelf ook een schoorsteen geknutseld met een pietje erin, een 
pietenmuts geverfd en in de gymzaal oefenen we voor ons pietendiploma. 
Ook zingen we sinterklaasliedjes, zingen we veel over de stoomboot en het 
paard, en verkleden onszelf als kleine hulppietjes. Vol verwachting klopt 
ons hartje… 
Groetjes van alle kindjes en de juffen van Kibeo de Meerpaal. 
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Verjaardagen   
 

December 

07 – Feline Willemse 

08 – Mara van den berg 

08 – Nikki Snoek 

12 – Marit van den Hoek 

13 – Maartje Bal 

15 – Joris van den Berg 

26 – Lucas Duffener 

29 – Levano Buijs 

 

Januari 

01 – Abdulrahman Alibrahim 

01 – Eslam Alibrahim 

01 – Malak Alibrahim 

02 – Ahd Alibrahim 

04 – Fabienne Vane 

06 – Michiel Uil 

07 – Julia Hoek 

08 – Sem Versluis 

 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage 
 

 Zwemkledingadvies 
(groep 3) 
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Nieuws per groep 

Groep 3 
Zwemmen met kleding – De kinderen van groep 3 mogen oefenen met kleding aan te zwemmen 
op woensdag 16 december. In de bijlage vindt u het kledingadvies. 

 
Agenda activiteiten 

Sinterklaas:   Vrijdag 4 december 2020 
Kerstactiviteit:  Vrijdag 18 december 2020 
Kerstvakantie:   Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
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